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ÈÍSLO 1

ROÈNÍK XIV.

Z tvorby Zdenka Čierneho
V stredu (tohto roku 9. marca)
sa začal pre kresťanov pôst, ktorý je
prípravným obdobím pred Veľkou
nocou a trvá 40 dní.

PÔST
Kresťania si v tomto období pripomínajú utrpenie Ježiša, ktorá smeruj e k je ho s m r ti na k r í ž i , p r eto
sa v tomto čase nekonajú sobáše ani
zábavy. Už kresťania v 2. storočí
sa na veľkonočnú slávnosť pripravovali dvojdňovým smútočným pôstom,
neskôr sa rozšíril na celý Veľký týždeň.
Obdobie 40 dní je možné spájať
s viacerými udalosťami: 40 dní
sa postil Ježiš po svojom krste v rieke
Jordán, 40 rokov trvala cesta Izraelitov na púšti, 40 dní trval Mojžišov
pôst na hore Sinaj.
V evanjelickej cirkvi sa pôst zachováva pred Večerou Pánovou. V Biblii
znamená pôst zrieknutie sa jedla
a pitia, nielen vynechanie určitých
potravín. V evanjelickej cirkvi sa pôstom začína veľkonočný kruh cirkevného roka. Chrámové rúcho je podobne ako v advente - fialovej farby.
Počas služieb Božích nenosia farári
bielu kamžu, ale iba čierny luterák.
V kostoloch sa spievajú pôstne piesne.
V Kvetnú nedeľu a na Veľký piatok
sa čítajú pašie - história utrpenia
Ježiša Krista.
Pôst sa začína Popolcovou stredou.
Tento názov pochádza z dávnych
čias, keď na znak smútku sedávali Židia v popole. Pôst vrcholí tzv. Veľkým
týždňom. Pôst tvoril aj súčasť židovského kultu. Židia postili v pondelok
a vo štvrtok. Postupne sa však pôst
sformalizoval. Ľudia ho začali pokladať za svoj záslužný skutok. Takýto
postoj Ježiš kritizoval. On vnímal
pôst ako znamenie pokánia a návratu
k Bohu, ktoré sa má diať v skrytosti.
V prvotnej cirkvi sa ľudia počas pôstu
pripravovali na krst.
WEBNOVINY

Posol jari
Sluky sú symbolom nového života,
symbolom jari,
vítame ich každý rok,
som vďačný keď ich môžem vidieť,
počuť, je to dar prírody,
ktorý prináša nový život v prírode.

Samčeky tokajú,
samičky stavajú hniezda,
ktoré býva nenápadne ukryté
na zemi. Samčeky zvádzajú
v letku akrobatické súboje,
pričom sa k nim pridávajú aj samičky.
u nás sa dlho traduje
a dávno uplatňuje slovenská tradícia,
že keď vidíš prvú jarnú sluku,
pozdravíš ju so zodvihnutým klobúkom
a potom si môžeš povedať, že si dobrý
poľovník,
dobrý ochranca prírody, chovateľ,
že si sa nehanbil a privítal posla života
a jari.

Naše krásne dlhozobáčiky,
prinášajú šťastie do prírody,
horským bystrinám, močarinám,
ich nezabudnuteľný ťah, šumenie v povetrí,
kvorkaním a cisskaním.

Symbolika jari
Blížiace sa veľkonočné sviatky vytvárajú určitú predsviatočnú atmosféru nielen na dedinách,
ale aj v mestách.
Na dedinách sme tieto sviatky prežívali oveľa intenzívnejšie lebo boli spojené s viacerými
prastarými zvykmi - vynášanie zimy - Moreny na Smrtnú nedeľu - 5 nedeľa od popolcovej stredy,
a prinášanie leta, ktoré symbolizovala zelená vetvička ozdobená kraslicami. Tieto a ďalšie zvyky
mali zabezpečiť zdravie, prosperitu v poľnohospodárstve i v chove dobytka a vytvárali priateľskú
pohodu v lokálnom spoločenstve. Podobnú funkciu malo i veľkonočné oblievanie a šibanie sviežimi prútmi. V priebehu stáročí sa pôvodný význam zvykov stratil a oblievanie sa stalo prejavom
vzájomnej sympatie mládeže ako aj
vhodnou príležitosťou upevňovania
príbuzenských a priateľských vzťahov.
Oblievačov pohostili a obdarovali
krasli ca mi zd o b e nými rô zn ymi
technikami. V máloktorej krajine
sa zachovalo toľko spôsobov zdobenia vajíčok ako na našom území.
Vajíčka boli súčasťou obradových
veľkonočných jedál aby sa zabezpečila súdržnosť v rodine, vajíčko
rozdelili a spoločne jedli.
Zaželajme si, aby sme po ich veľkonočnej konzumácii boli súdržní ako
jedna veľká rodina, čo v dnešnej dobe
tak veľmi potrebujeme.
Mária Kružliaková
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STRANA 2

Poslanci Obecného zastupite¾stva v Lutile
dòa 8.3.2011 na svojom 3. riadnom zasadnutí
Uznesením èíslo 18

schválili
Program 3. zasadania obecného zastupiteľstva:
1. Otvorenie zasadania
2. Určenie zapisovateľa zápisnice a
overovateľov zápisnice
3. Schválenie programu
4. Kontrola uznesení
5. Žiadosť o podanie ústnej informácie zástupcu spoločnosti Regula SK
s r.o., Snežienková 34, Prievidza,
o projekte na realizáciu bytového
domu v energeticky pasívnom režime.
6. REGOS s.r.o., Rádayho č. 10, Lučenec - žiadosť o vyjadrenie k návrhu na určenie DP v oblasti Žiarska
kotlina
7. Plnenie rozpočtu za rok 2010
8.Projekt rekonštrukcie verejného
osvetlenia Lutila
9. Žiadosti:
a) Žiadosť Ing. M. Pittnera, Sládkovičova 4, Nová Baňa o zámenu pozemkov s obcou Lutila.
b) E. Kesanová - žiadosť o kúpu rodinného domu, ktorý je vo vlastníctve obce Lutila (LV 829)
c) Doplnok k uzneseniu č. 278/ 2010
z 14.10.2010, ktorým bol I. Šurkovej,
Na schválený predaj obecného pozemku časť parcely E-KN č. 1192/
2, ktorý tvorí C-KN parc. č. 876/ 37
s vyznačením vecného bremena
na GP na priznanie práva uloženia
potrubia o priemere 600 mm za účelom odvedenia dažďových vôd
a práva vstupu na tento pozemok
v prípade živelných pohrôm.
d) A. Oravec - žiadosť o odkúpenie
obecného pozemku C-KN parc.
č. 942/ 66, o výmere 47 m2.
e) L. Schmidtová - žiadosť o finančnú výpomoc
f) M. Nárožná - žiadosť o pomoc
v hmotnej núdzi.
10. Správa o kontrolnej činnosti za
2. polrok 2010
11. Interpelácia poslancov
12. Rôzne, diskusia
13. Návrh na uznesenie
14. Záver

Uznesením èíslo 19

konštatovali, že uznesenia OZ sú
splnené

Uznesením èíslo 20

A) odstúpili
Komisii výstavby a verejného poriadku
predloženú štúdiu vypracovanú
spoločnosťou Regula s.r.o. na realizáciu bytového domu v pasívnom
režime pilotne pripravovaný v k.ú.
Lutila na C-KN parc. č. 945/ 9.
B) uložili

Komisii výstavby a verejného poriadku
Stanovisko k predloženej štúdii
na realizáciu bytového domu v pasívnom režime realizovaný v k.ú. Lutila na C-KN parc. č. 945/ 9 predložiť
na najbližšie zasadanie OZ.
T e r m í n : n a j b l i ž š i e z a sa d a n i e
OZZodp: Peter Knopp, predseda
komisii

Uznesením èíslo 21

schválili
súhlasné záväzné stanovisko k určeniu dobývacích priestorov Lutila I,
Lutila II v k.ú. Lutila pre spoločnosť
REGOS s.r.o., Rádayho č. 10, 984
01 Lučenec

Uznesením èíslo 22

zobrali na vedomie
plnenie rozpočtu za rok 2010

Uznesením èíslo 23

zobrali na vedomie
Ústnu informáciu starostu obce
o realizácii projektu „Rekonštrukcia
verejného osvetlenia“ a verejnom
obstarávaní na dodávateľa stavebných prác.

Uznesením èíslo 24

A) zobrali na vedomie
Žiadosť Ing. M. Pittnera o zámenu
pozemkov (viď prílohu zápisu)
B) požiadali Ing. M. Pittnera
o predloženie mapových podkladov
k zámene pozemkov
Uznesením číslo 25
A) odročili
žiadosť p. E. Kesanovej o odpredaj
nehnuteľnosti - rodinný dom a pozemok na Kuzmányho ulici súp. č. 140.
B) uložili
komisii finančnej, správy obecného
majetku a podnikateľskej činnosti
Dojednať s p. E. Kesanovou získanie nehnuteľnosti:
1. doživotný nájom
2. splátkový kalendár na predaj nehnuteľnosti v cene všeobecnej hodnoty podľa znaleckého posudku, t.j.
predajná cena 11 300 €
Termín: na najbližšie zasadanie
OZZodp.: Ing. Eva Loučičanová

Uznesením èíslo 26

A) zobrali na vedomie, že
Obec Lutila má vo vlastníctve nehnuteľnosť pozemok parc. C-KN
č. 945/ 9, o výmere 10313 m2, trv.
tráv. porast a pozemok parc. E-KN
č. 1192/ 2, o výmere 30288 m2 evidované na LV č. 829
B) schválili
1. prípad hodný osobitného zreteľa
v zmysle ustanovenia § 9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/ 1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a noviel, pri predaji ne-

hnuteľnosti - p. Ivete Šurkovej,
Na rybníky 18, Lutila, diel 3 z E-KN
parc. č. 1192/ 2, ktorý tvorí parc. CKN č. 876/ 37, o výmere 344 m2, ostat. plocha a diel 2 z C-KN parc. č.
2
945/ 9, o výmere 13 m , ktorý spolu
vytvára C-KN parc. č. 876/ 37, o výmere 357 m2, vodná plocha, na základe GP č. 17796580-101/ 2010
z 14.12.2010.
2. p. I. Šurkovej, predaj nehnuteľnosti diel 3 z E-KN parc. č. 1192/ 2,
ktorý tvorí parc. C-KN č. 876/ 37,
o výmere 344 m2, ostat. plocha
a diel 2 z C-KN parc. č. 945/ 9, o výmere 13 m2, ktorý spolu vytvára CKN parc. č. 876/ 37, o výmere 357
m2, vodná plocha, na základe GP
č. 17796580-101/
2010
zo 14.12.2010. Cena predávaného
pozemku je1,95 €/ m2, celková hodnota je 696,15 €.
Na parcele C-KN č. 876/ 37 sa zriaďuje vecné bremeno vstup, opravy
a úpravy vodného toku - uloženie
potrubia o priemere 600 mm za účelom odvedenia dažďových vôd,
na vlastné náklady kupujúcej.
Toto vecné bremeno sa zriaďuje
v zmysle § 151 písm. n-r Občianskeho zákonníka v prospech predávajú cej o bce L uti la b ezo dp la tne
a zaťažuje akéhokoľvek budúceho
vlastníka.
Náklady za vyhotovenie zmluvy
vo výške 20 €, a kolky na zavkladovanie do katastra vo výške 66 € bude znášať kupujúci
V prípade, že kúpna zmluva nebude
uzatvorená do 8.3.2012 uznesenie
stráca platnosť.

Uznesením èíslo 27

A) odstúpili
Komisii výstavby a verejného poriadku
žiadosť p. A. Oravca, o odkúpenie
obecného pozemku C-KN parc.
č. 942/ 66.
b) uložili
komisii výstavby a verejného poriadku
vykonať na pozemku C-KN parc. č.
942/ 66 tvaromiestnu obhliadku
a stanovisko predložiť na najbližšie
zasadanie obecného zastupiteľstva.
Termín: najbližšie zasadanie OZ
Zodpovedný: Peter Knopp, predseda komisie

Uznesením èíslo 28

A) uložili
Obecnému úradu
Preveriť rodinný stav u žiadateľky
L. Schmidtovej
B) schválili
Sociálnu výpomoc 50 € pre rodinu
žiadateľky M. Nárožnej, s tým, že
v tejto hodnote bude poskytnutá rodine materiálna výpomoc.

Uznesením èíslo 29

zobrali na vedomie správu o kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Lutila za 2. polrok 2010.

Ochrana lesov pred
požiarmi
Príroda sa prebúdza zo zimného spánku, prichádza apríl - mesiac lesov. Vieme
to? Dajme si ruku na srdce, ko¾kí z nás
vedia, že od nepamäti je na Slovensku
mesiac apríl mesiacom lesov.
V tomto mesiaci sa príroda zaèína intenzívnejšie vymaòova spod nadvlády
krá¾ovnej zimy a každoroène sa v tomto
období v prírode vytvárajú priaznivé podmienky pre zvýšené nebezpeèenstvo
vzniku požiarov. Že toto nebezpeèenstvo
je reálne, svedèia štatistiky požiarovosti,
ako aj nedávne ve¾ké lesné požiare
na území Slovenskej republiky.
Dlhodobo najèastejšími príèinami vzniku požiarov v tomto období sú spa¾ovanie
lístia a iných organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypa¾ovanie
suchej trávy a suchých porastov, ako aj
nedisciplinovanos a neopatrnos návštevníkov lesa pri zakladaní ohòa v prírode.
Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom dôrazne upozoròuje na zákaz vypa¾ovania
trávy, èo každoroène spôsobuje znaèné
škody a dokonca smrte¾né zranenia obèanov. Z tohto h¾adiska upozoròujeme
obèanov - fyzické osoby na to, že pod¾a §
14 ods. 2 písm. a), písm. b) a písm. c)
zákona è. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov, že
fyzické osoby nesmú fajèi a používa otvorený plameò na miestach so zvýšeným
nebezpeèenstvom vzniku požiaru, vypa¾ova porasty bylín, kríkov a stromov a zaklada oheò v priestoroch alebo
na miestach, kde môže dôjs jeho rozšíreniu. V prípade zistenia porušenia citovaných ustanovení zákona o ochrane
pred požiarmi bude Okresné riadite¾stvo
Hasièského a záchranného zboru v Žiari
nad Hronom postupova voèi obèanom fyzickým osobám pod¾a § 61 ods. 4 zákona o ochrane pred požiarmi a uklada pokutu do výšky 331 €.
Preto žiadame Vás, obèania a turisti,
správajte sa v lese maximálne opatrne lebo aj taká zdanlivá malièkos, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo
zápalka sú èastou príèinou vzniku požiaru. Lesy aj keï oddychujú neprestávajú si
plni svoje funkcie, veï ako hovoríme sú
našimi p¾úcami, rezervoármi pitnej vody
a bez nadsádzky môžeme poveda, že sú
filtrom množstva negatívnych vplyvov industriálnej spoloènosti. Chráni lesy prislúcha nám všetkým, pretože všetci
nachádzame v lese pokoj a balzam na vypäté nervy z dennodenných stresových
situácií. Správajte sa v lese preto tak aby
vaša návšteva v òom nebola posledná.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného
obdobia a príjemný pobyt v prírode.
Pplk. Ing. Slavomír Búci
Vedúci OPP OR HaZZ ZH

STRANA 3
Pri tejto príležitosti si naňho
a na svoju mladosť zaspomínali
naši dvaja občania Terézia Valentová rod. Hrubišová, jeho švagriná a Ján Bublák, jeho priateľ.

Lutilský prameň
Spomínate výbavu, teta.
Svojho manžela ste si našli
v našej obci?
Áno, môj muž Vincent (už ma
predišiel do večnosti), bol starším
bratom MUDr. Michala Valenta.
Ako spomínate
na pána doktora
Vy?
Miško je veľmi rod i n n e z a l o že n ý
a dobrý človek. Rád
sa z Bratislavy vracal na každé prázdniny(vakácie)
domov, do Lutily.

Spomienky

Do knižnice

privyrábať s furmanmi. Boli to
chlapi z našej obce, ktorí na svojich
ko ň o ch vozili drevo z lesov
až do Sv. Kríža nad Hronom,
teraz Žiar nad Hronom.
Pamätám si mená tých furmanov: Martin Bublák, Štefan Ambruš, Vinco Valent a ďalší.
Obaja osemdesiatnici Terézia
Valentová a Ján Bublák hovoria,
že život kedysi bol ťažký, ale ľudia

Boli sme tri sestry a ja som bola
najmladšia. Náš otec pracoval sedem rokov vo Francúzsku na farme, aby sme sa mali s rodinou
lepšie. Matka sa s nami trápila sama. Boli sme roľníci, ale cez zimné obdobie sme priadli a tkali.
Konopnú kúdeľ sme si priviazali
na drevenú praslicu a potom sme
priadli na vretienko konopnú niť.
Alebo sa priadlo pomocou kolovrátka a ten navíjal vlákno. Z vlák e n sm e t ka l i n a krosn á ch
uteráky, posteľné plachty a vrecia
na obilie. Posteľných plachiet
si každá mladá dievka musela
do výbavy natkať veľa.

Pán Ján Bublák spomína
na pána doktora takto:
Môj kamarát Miško pochádzal
zo siedmich detí. Boli to štyri dievčatá a traja chlapci. Kedysi bol život ťažký. Ja som tiež pochádzal
z chudobných pomerov a tak sme
sa skamarátili, a to kamarátstvo
trvá dodnes. Spomínam si, že
každé prázdniny si Miško chodil

m Obnovená èinnos v KD
Priestory Klubu dôchodcov po otvorení
začali ožívať. Každú stredu sa od 15.30 hod.
stretávajú ŠIKOVNÉ RUKY.
Začali ozdobovaním polystyrénových gúľ
rôznych veľkostí. Využívali dve techniky patchwork-u. Jednoduchšia je pomocou rôznofarebných látok - najlepšie bavlnených. Druhá
je zložitejšia a zdĺhavá, ale ani to ženy neodradilo. Nastrihali si stužky, zažehlili ich na troju h o ln í ky a p o mo co u m in i šp en dlíkov
pedantne pripichovali na gule. Táto technika
sa nazýva aj artičokový patchwork.
Pri látkovom patchworku si museli najskôr
na gule nakresliť vzor (čiary), rezacím nožíkom
narezali gule do hĺbky 5 - 7 milimetrov. Podľa
vzoru nastrihali látku (1 cm pridať) a pozorne
zatláčali do rýh. Na zakrytie spojov použili
stužky rôznej farby. Ženy si v priemere urobili
asi 50 gúľ.
m TV Markíza v KD
Dňa 7.12. 2010 prišla do Klubu dôchodcov
TV Markíza.

Rozprávku „O k r á s ne j
Uliane“ budú čítať žiaci ZŠ
s MŠ v Lutile
Pozývame všetky deti z obce,
ktoré radi počúvajú rozprávky,
tiež našich malých a najmenších, ktorí ešte nevedia čítať,
nech prídu aj s rodičmi alebo
starými rodičmi. Deti ZŠsMŠ
pri čítaní rozprávky zároveň
budú rozprávku aj dopĺňať
hraným dejom s maňuškami.
ICM Lutila
ZŠ s MŠ Lutila

Bol veľmi pracovitý. Rád mal manuálnu prácu, pomáhal môjmu
mužovi sťahovať drevo z hory.
Ako sa dostal do Bratislavy?
Jeho otec, Eugen Valent, mal
v Bratislave sestru Máriu a tá si
Miška vzala k sebe. Podporovala
ho, aby mohol študovať. Otec Eugen s tým súhlasil, keďže Michal
bol veľmi dobrý žiak.

Aj v lutilskej knižnici pri ICM
Lutila sa po prvýkrát uskutoční „Verejné čítanie spojené
s tvorivou dielňou“

dòa 15.4.2011 o 17. hod.

Prof. MUDr. Michal Valent DrSc. lekár, odborník na lekársku parazitológiu, gynekológ-pôrodník a èestný obèan Lutily dostal od pána prezidenta Ivana Gašparovièa 3. 1. 2011 štátne ocenenie Rad ¼udovíta
Štúra 1. triedy za vynikajúcu celoživotnú prácu, najmä za rozvoj medicínskych vied v oblasti gynekológie, pôrodníctva a parazitológie.
Pani Terézia Valentová
spomína:

za rozprávkou

cyklus èítania klasických
r ozprávok pr e deti

m Teta Valentová
boli voči sebe lepší, prajnejší, milší a pozornejší. Ďakujem im, že
sa so mnou podelili o svoje spomienky na mladosť a keďže sa
blížia ich osemdesiatiny, tak im
prajeme veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia, pokoja a ešte
veľa radosti z detí a vnúčat.
Na záver chceme čestnému
občanovi našej obce prof.
MUDr. Michalovi Valentovi DrSc.
zablahoželať k vysokému štátnemu
vyznamenaniu a zapriať mu ešte veľa tvorivých schopností, radosť zo života v zdraví a šťastí.
Mgr. M. Malá

Z relácia „Reflex“ prejavili záujem o ozdobovanie vianočných gúľ. Nakrútili príspevok

pod názvom „Netradičné vianočné ozdoby“,
ktorý bol odvysielaný v TV Markíza dňa
15.12.2010 o 17.25 hod.
Teraz okrem domácich, bude vedieť prostredníctvom REFLEXU aj celé Slovensko, aké
sú v Lutile „ZRUČNÉ ŽENY“.
m Ozdobenie kostola
Vianočnými guľami sa rozhodli ženy z KD
ozdobiť aj stromček v kostole . Pani Mária
Gašparíková, Viera Baranová, Helena Velká
a Lydka Pružinová vyrobili 30 gúľ a potešili
seba, a najmä svojich blízkych.
Dňa 11.1. 2011 sa členovia KD zúčastnili zájazdu do Zvolena na divadelné predstavenie
POPLACH
V
HOTELI
WESTMINSTER 2.
Bola to vynikajúca komédia plná zmien
identity, gagov, nekonvenčných režijných nápadov a skvelého britského humoru. Všetci
sa náramne zabávali a s úsmevom nastupovali do autobusu.
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Urbárske pozemkové spoloèenstvo Lutila
Dòa 20.2.2011 sa vo ve¾kej sále kultúrneho domu v Lutile uskutoènilo valné zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoloèenstva Lutila,
na ktorom boli hodnotené hospodárske výsledky za rok 2010 ako aj vykonané vo¾by èlenov výboru a dozornej rady na ïalšie štvorroèné volebné
obdobie. VZ sa zúèastnilo 122 podielnikov s poètom platných hlasov 920 z celkového poètu 1322, èo je 69,60 %.
Zasadnutia VZ sa zúčastnili
aj prizvaní hostia pán Ján Pružina, starosta obce, Ing. Dušan
Hronský, predseda Poľovníckeho
spolu UPS Lutila a Ing. Pavel
Štrpka, odborný lesný hospodár.
V predkladanej správe predsedom spoločenstva bolo konštatova né , že ho dn otia ci rok bo l
pomerne úspešný i napriek tomu,
že tento rok sa hodnotí ako rok
v ktorom pretrvávala hospodárska a finančná kríza, ktorá ovplyvnila aj hospodárenie na lesných
pozemkoch. Spoločenstvo dosiahlo kladné hospodárske výsledky a z vytvoreného prebytku
hospodárenia mohol výbor navrhnúť vyplatenie podielov v čiastke
10 €/ 1 podiel, ktoré boli podielnikom vyplatené na základe schváleného uznesenia.
Druhým d ô le žitým bo do m
programu bolo vykonanie volieb
členov výboru a dozornej rad
na ďalšie štvorročné obdobie.
Výbor spoločenstva pripravil kandidátku, ktorú predložil valnému
zhromaždeniu na uskutočnenie
tajných volieb. Do výboru bolo
možné hlasovať za 7 kandidátov
z 10 navrhnutých a do dozornej
rady za 3 z 5 navrhnutých. Po sčítaní hlasov a vyhlásení výsledkov
volebnou komisiou boli do výboru
zvolení:
Ing. Viera Jonášová, Ján Imriš
st., Ing. Dušan Hronský, Štefan
Čierny, František Čierny, Vojtech Knopp a Anna Puskeilerová.
Do dozornej rady boli zvolení:
Jozef Jančok, Mgr. Mária
Malá a Ján Imriš ml. Pre nastávajúce štvorročné volebné obdob i e b o l i z vo l e n í d va ja n o ví
členovia do výboru a jedna členka
do dozornej rady.
V prestávke programu VZ, kedy sa konali voľby a sčitovanie
hlasov volebnou komisiou, bolo
poskytnuté občerstvenie pre všetkých prítomných a to guláš, ktorý
na túto akciu pripravili členovia
PS UPS Lutila za finančnej spoluúčasti UPS. Táto akcia bola ocenená prítomnými podielnikmi
a hosťami kladne, čo bolo konštatované aj v diskusii.
V závere VZ bolo prijaté uznes e n i e , kt o ré b u d e zá vä zn é
pre členov novozvoleného výboru v ich práci počas roka 2011
a sú v ňom vytýčené hlavné úlohy
a zámery činnosti spoločenstva
pre tento rok.

Dňa 3.3.2011 sa v zasadačke
OcÚ Lutila konala ustanovujúca
schôdza výboru a dozornej rady
UPS Lutila. Schôdze sa zúčastnila aj predsedníčka volebnej komisie z VZ.
Po zahájení ustanovujúcej
schôdze a oboznámení sa s programom predsedníčka volebnej
komisie predložila správu o výsledku volieb a riadila voľbu predsedu na nastávajúce volebné
obdobie. Za predsedu výboru
UPS Lutila bol zvolený p. Ján Imriš
st., ktorý potom ďalej viedol ustanovujúcu schôdzu. Do Ďalších
funkcií výboru boli zvolení:

Ing. Dušan Hronský - podpredseda, Ing. Viera Jonášová hospodár, Anna Puskeilerová tajomníčka. Za predsedu dozornej rady bol jednohlasne zvolený
Ján Imriš ml.
Po ukončení volieb bol v príhovore novozvoleného predsedu
bol priebeh konaného VZ, vyhodnotený vcelku kladne až na účasť,
ktorá nedosiahla ani 70 % i napriek tomu, že príprave VZ sa venovala zvýšená pozornosť. Bude
do budúcna žiadúce, aby tí podielnici, ktorí sa nemôžu z objektívnych príčin VZ zúčastniť,
písomne splnomocnili niekoho,

kto ich bude zastupovať. VZ by
tak v budúcnosti mohlo prijať
uznesenia aj o takých bodoch
programu, ktoré si budú vyžadovať účasť nad 75 % prítomných
podielnikov.
V závere ustanovujúcej schôdze predseda naznačil obsah
ú loh a zámerov, ktoré bude
potrebné zabezpečovať členmi
výboru a DR v celom volebnom
období.
Po vyčerpaní programu bola
ustanovujúca schôdza ukončená.
Ján Imriš
Predseda UPS Lutila

NIEÈO MÁLO ZO SLOVENSKÝCH ¼UDOVÝCH TRADÍCIÍ
Od nepamäti viera mala svoje rituály, ktoré sa zachovávali v tradíciách neskôr ako obyčaje a zvyky.
Vytvárali pomyselný most medzi viditeľným a neviditeľným. Viera posúvala človeka dopredu v jeho
tvorivosti, ktorá sa stala základom pre vznik mnohých kultúr.
Človek aj na našom území veril v existenciu nadprirodzených síl démonov, božstiev a rôznym spôsobom personifikoval prírodu, jej úkazy, živly. Usiloval
sa získať si ich priazeň predovšetkým obetami, ktoré
boli súčasťou kultových obradov a rituálov. Človek
bol tesne spätý s prírodou. Mal o nej rozsiahle poznatky. Celoročný cyklus vnímal ako opakujúci
sa kruh, ktorý nemal presný začiatok ani koniec.
Až presnejšie astronomické poznatky, najmä určovanie jarnej a jesennej rovnodennosti, pomohli ustáliť začiatok a koniec roka a určiť štyri ročné obdobia.
Z najznámejších obyčajov a zvykov začínajúcich
jarnou rovnodennosťou je vynášanie Moreny a prinášanie leta. Vyjadruje túžbu ľudí skoncovať s chladným počasím a privolať lúče slnka.
V niektorých oblastiach Slovenska tieto tradície
nezhasli a udržiavajú ich podnes vo folklórnom
repertoári.
m Vynášanie Moreny (Muriena, Hejhana,
Kyselica, Kyse¾, Baba)
Morena bola staroslovanská bohyňa zimy a smrti.
Bola duchom zimy a smrti. Nie je dobré predstavovať
si bohyňu smrti ako ohyzdnú starenu. Vo folklórnom
umení ju umelci veľakrát zobrazujú ako veľmi krásnu
bytosť. Najčastejším termínom vynášania Moreny je
Smrtná nedeľa (pôstna nedeľa, dva týždne pred
Veľkou nocou), alebo Kvetná nedeľa, kde následne
prinášali aj Letečko.
Morena sa zhotovuje z dvoch drevených palíc
v tvare kríža obkrútených slamou, oblečená býva
do miestneho, zväčša sviatočného (svadobného
odevu - kroja). Podstatou jarnej obchôdzky vynášania Moreny, bolo chodenie dievčat s Morenou po dedine za spevu obradových piesní. Piesne spievané
pri vynášaní Moreny majú archaický charakter a patria
k najstaršiemu štýlovému okruhu magických rituálnych úzkorozsahových piesní. Za dedinou Morenu
vyzliekli, rozobrali a spálili, alebo roztrhali, hodili
do vody, zahádzali kamením a s krikom, alebo spevom bežali späť do dediny.

V niektorých regiónoch vynášali mládenci aj Deda
v podobe starého muža.
Podľa poverových predstáv sa vynesením a zničením Moreny ako symbolu zimy a smrti mala
magicky privolať jar a miesta, cez ktoré figurínu preniesli, boli v očiach celého chotára očistené od všetkého negatívneho, mor, požiar, krupobitie, povodne.
Vykonávateľmi obradov boli dospelí ľudia a neskôr
ich vystriedala mládež.
m Leteèko (máj, májik, leto, lesola, hájik).
Tak ako Morena symbolizovala zimu, zelený
konárik letečko, či už bol vŕbový prút, lieska alebo
iná drevina, povešaná vyfúknutými vajíčkami symbolizovalo prebúdzajúci sa život a nastupujúcu vegetáciu.
Na obchôdzky s konárikmi chodievali mladšie
dievčatá.

STRANA 5
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Po¾ovníci bilancovali

Správa o činnosti spolku za poľovnícku sezónu rok 2010 a január 2011 tak ako bola prednesená na valnom zhromaždení dňa 12.2.2011
Uplynulá sezóna ako šiesty rok existencie
spolku bola jedna z najúspešnejších. Ale nakoniec, bilancovať by si mal aj každý člen. Jeho
prínos do kolektívneho výsledku, o ktorom budem ďalej hovoriť. Ako tradične, rozdelil som
kvôli prehľadnosti naše aktivity do nasledovných oblastí :
- Starostlivosť o zver
- Lov zveri
- Spoločenská a osvetová činnosť
- Strelectvo
- Kynológia
- Ekonomika spolku

1. Starostlivosť o zver
Pripravili sme dostatok sena do prázdnych,
alebo poloprázdnych krmelcov. Jadrové krmivo sme dostali z Hájskeho asi 5 ton a rovnako
5 ton z Malého Cetína. Koncom januára 2011
sme vyložili medikované krmivo Cermix a urobili sme prvý pokus znížiť strečkovitosť srnčej
a jelenej zveri. Množstvo, ktoré sme vyložili bolo určené na preliečenie 100 ks srnčieho ako
našej cieľovej zveri. Nevieme odhadnúť koľko
zobrala vysoká a koľko srnčie. Ďalší postup
budeme konzultovať s veterinármi. V jeseň
sme vypustili jarabice a bažanty. Niekoľko
jarabíc sme prezimovali a vypustíme ich
do revíru v marci, tak ako nám radili dolniaci.
2. Lov zveri sa nám podarilo splniť a aj prekročiť u diviačej zveri. Zorganizovali sme tri
spoločné poľovačky, na ktorých sa zúčastnilo
v priemere od 25 do 35 strelcov a 3 - 4 psy.
Októbrová poľovačka sa nám vydarila. Potom
diviaky v novembri a až do konca roku zmizli.
Boli ulovené dva medailové diviaky z toho
jeden asi lutilský rekord. Zúčastnili sme sa niekoľkých poľovačiek na bažanty a 26.decembra

v PZ Jarč v Hájskom pre nás urobili poľovačku
na zajace. Po poľovačke sme boli pozvaní
na posledný pohon. Naši hostitelia pripravujú
občerstvenie tak, že sa striedajú všetci členovia. Silvestrovská poľovačka už ako tradične
skončila posedením vo vašej garáži. Jeden
z hostí sa spýtal, či v tejto garáži býva aj auto.
Asi sa mu zdalo prostredie príliš odlišné
od normálnej garáže. Vážne poranenie psa
skončilo nakoniec dobre a veterinár psa pozošíval a zachránil.
3. Spoločenská a osvetová činnosť bola
v minulom roku našou silnou stránkou. Prezentovali sme sa na lutilskom jarmoku ľudových remesiel, usporiadali sme posedenie
rodinných príslušníkov na chate, usporiadali
sme spolu s obecným úradom a Lutilienkami
hodovú zábavu. Zúčastnili sme sa na súťaži
vo varení poľovníckych jedál „Hubert gastro
Terchová“.
Boli sme úspešní a dostali sme sa do televíznych novín, relácie Halali a Poľovníctva
a rybárstva. Okrem víťazného guľášu máme
nové poľovnícke jedlo s názvom „Lutilský stehlík“.
Túto mediálnu akciu nejdem ďalej rozoberať, pretože som o nej písal v Lutilskom prameni
a pravdepodobne vyjde ešte článok v Hubertlove. Peter Knopp
sa venoval práci s mládežou a strávil s ňou
n i e ko ľk o
ho d ín
v miestnej základnej
škole. Možno by sme
sa mali viacej angažova ť p r i p ríl e ži to st i
MDD. Trubači si vylepšili
vzhľad vďaka novým
pelerínam.
Určite boli zaujímavým spestrením na
všetkých poľovačkách
doma i na dolniakoch.
Niektorí hostia sa na
hodovej zábave vyslovili, že boli milo prekvapení úrovňou celej organizácie a predvedenými poľovníckymi signálmi čo vraj nikdy
nevideli a nepočuli.
4. Strelectvo je v hlbokej kríze. Môžeme
len spomínať. Jediná vydarená akcia je strelnica na jarmoku.
5. Kynológia. Je stále v útlme. Nemáme
okrem jedného duriča a jagdteriéra poľovne
upotrebiteľné psy s duričskými skúškami. Riešili sme to pozvaním hostí. Na prvú poľovačku
sme psy zabezpečili ale na ďalšie už nie. Stavača ako sme ľahko dostali, tak sme sa ho museli pre agresívnosť aj zbaviť. Je to škoda.
Výcvik a skúšky stáli veľa času ale aj peňazí.
Určite je lepšie agresívneho psa utratiť, ako
mať výčitky, ak by niekoho vážne poranil. Poľovnícky pes musí byť k ľuďom, ale aj k deťom
priateľský. Blýska sa na lepšie časy. Ja som
kúpil foxteriéra, Zdenovi sa rysuje dobrá
kopovka. Ak ešte kúpi psa Peter Knopp, prípadne

Vlado Mokroš (môže finančne prispieť aj spolok), mohli by sme za dva roky byť na tom oveľa lepšie. Celkom sa dá situácia so psami
hodnotiť ako pokus o naskočenie do posledného vagóna odchádzajúceho rýchlika.
6. Ekonomika spolku je dobrá. Hlavným
zdrojom príjmov je predaj diviny a 2% z daní.
Dokonca sa vydarila zábava a skončila plusom.
Predaj diviny musíme aj do budúcnosti ustrážiť
a zabezpečiť v rovnakom objeme, ak chceme

budovať zariadenia. Vynaložené prostriedky
na Nivu a centrálu boli nevyhnutné. Pri obstarávaní občerstvenia treba hľadať úspory v tom,
že si budeme sami variť. Nevyhneme sa občerstveniu po poľovačke, lebo nám to tiež dobre
padne, keď nás niekto pohostí. Okrem príspevku 2% z daní sme závislí na tom, koľko
strelíme a predáme. Takže riešenie je prekračovanie odstrelu diviakov v období keď sú v revíre. Diviačia zver je premnožená a migruje.
Nikde nie je po celý rok, ale kde sa zdrží, narobí na poľnohospodárskych kultúrach veľké
škody.
Ďakujem za dobré výsledky dosiahnuté
v uplynulej sezóne. Prajem vám veľa zdravia,
šťastia a pekné poľovnícke zážitky v nadchádzajúcej sezóne.
Ing. Dušan Hronský
Predseda spolku

Lutilský prameň

STRANA 6
Pôvodné zvyky a obyèaje

Fašiangy, Turíce, Ve¾ká noc ide...
Fašiangy boli veselým a veľmi očakávaným
obdobím roka. Ospevovali sa v mnohých ľudových piesňach. Bol to čas zábav, veselia, páračiek. V období fašiangov sa uzatváralo najviac
manželstiev v roku. Dievčatá, ktoré sa nevydali,
spievali v ľudovej piesni: „Fašiangy príďte skoro
chcem sa vydávať“. Najveselšie bolo v posledné

Keď mládenci s dievčencí obišli celú dedinu
stretli sa v krčme. Zo zozbieraných potravín si
urobili vajíčkovú praženicu a všetci jedli. Veselá
fašiangová doba sa končila v utorok o pol noci
pochovaním „basy“. Zábava sa skončila.
Potom nasledovalo obdobie pôstu.
Tieto veľmi pekné, a už aj v našej obci zaužívané

fašiangové dni až do polnoci pred popolcovou
stredou. V nedeľu sa vyprážali chutné fašiangové
pampúchy a večer sa tancovalo. V pondelok
zábava pokračovala, v utorok chodili po dedine
dve skupiny chlapcov aj dievčence. Sprevádzali
ich hudobníci. Každá skupina mala svojho vodcu.

resp. obnovené zvyky, aj v tomto roku ožili. Poslednú fašiangovú sobotu skupina masiek spolu s dychovou hudbou a harmonikárom prešla
dedinou a obveselila občanov veselým spevom
a tancom. A v nedeľu bola zábava s vtipným
programom, ktorý, ako každý rok, pripravili členky

Láska

Päť písmen jedného slova obsahujúceho tie najkrajšie ľudské city,
vo svojej podstate skrývajúce v sebe tajomstvo večného kolobehu zrodu
nového života.
Jozef Senko - esej

Dcérenka moja
Stíchol spevácky zbor, zmĺkli tóny organu.
Do slávnostného ticha zaznelo tvoje ÁNO.
Na prste sa ti zaleskla zlatá obrúčka, odrážajúca jas chrámových
svetiel.
Dívam sa na teba a v duchu sa vraciam skoro dve desaťročia naspäť.
Nepotrebujem žiadny stroj času. Aj bez neho sa zrazu ocitám pri tvojej
detskej postieľke.
Spíš. Maličká guľôčka, ako slimák skrútená v ulite svojej postieľky.
Jednou rukou jemne nadvihujem tvoje nôžky, druhou vyťahujem
spod nich paplónik, aby som ťa ním mohol na noc prikryť. Z tvojich drobných rúčiek opatrne vyberám veľkú rozprávkovú knižku o princeznách
a princoch, z ktorej som ti pred spaním čítal. Pohneš sa, usmeješ a niečo
zašepkáš. Nerozumiem čo, ale záleží vôbec na tom? Je to iba tvoje
tajomstvo, nech teda ním aj navždy zostane. Možno sa ti sníva o krásnom princovi v zlatom brnení, ktorý cvála k tebe na bielom koni, možno...
Dnes už máš svojho princa. Stojíš teraz po jeho boku. O niekoľko
chvíľ s láskou a dôverou vložíš svoju ruku do jeho dlane a on si ťa
odvedie do tvojho nového domova. Po tebe zostane prázdna izba.

občianskeho združenia Lutilienka. Do tanca
hrala dychová hudba Lutilka. Nakoniec sme pochovali basu a veselé obdobie sa skončilo.
Mária Kružliaková

Na jej stenách pár tvojich vlastných, tebou namaľovaných obrazov.
Náš byť bude od zajtra chudobnejší o tvoj veselý, bezstarostný hlas
a smiech. Viem. Po čase pribudne iný hlas. Hlas, ktorý mi bude pripomínať teba samu spred mnohých rokov, keď sme s mamou po nociach
vstávali k tebe a tíšili tvoj plač a bolesť. Bude mi pripomínať teba, tvoje
jemné detské rúčky, hladkajúce ma po tvári a stískajúce okolo krku.
Tvoje oči žiaria šťastím.
Práve dnes, ani si to neuvedomuješ, kladieš posledný kamienok
v pestrofarebnom, mozaikovom obrane svojho detstva, ktoré dnešným
dňom pre teba nenávratne končí. Od zajtra začneš skladať mozaiku
iného obrazu, no ten už nebudeš skladať sama. Každý z vás bude do jeho
rámu striedavo, každodenne prikladať svoje vlastné, farebné kamienky.
Prajem ti, aby v ňom prevládali len jasné a veselé farby. Tých tmavých,
(aj tie budú, dcérka, ver mi) nech je tam čo najmenej a nech sa medzi
jasnými úplne stratia. Veď po každej tmavej, aj tej najčernejšej noci
prichádza svetlé ráno a po ňom jasný, slnečný deň.

r r r
Svadobná oslava vrcholí. Hostia sa začínajú rozchádzať. Odchádzaš
tiež. Viem, že keď zajtra prídeš, už to nebudeš ty. Bude to niekto iný,
kto príde - domov „už len na návštevu.“
Dívam sa z okna za tebou. Držíte sa za ruky a pomaly kráčate
po chodníku, dolu ulicou. Neobzrieš sa. Obaja ste až príliš veľmi zaujatí
sebou samým a tým druhým.
Roh najbližšieho domu mi ťa ukradol spred očí.
Buď šťastná, dcérenka moja. Nech ti život plynie presne podľa tvojich
želaní a predstáv.

STRANA 7
Rozhodujúci podiel informácií o obyvate¾stve ako celku, o jeho priestorovom
rozmiestnení, stave, štruktúrach, ako aj
charakteristikách v konkrétnom èasovom
období, zabezpeèuje demografická štatistika spolu s pravidelne sa opakujúcimi
sèítaniami obyvate¾stva.
Sèítanie obyvate¾ov je historicky najstarším prameòom údajov o obyvate¾stve, jeho poèiatky spadajú pár tisíc rokov
do histórie ¾udstva. Na území Slovenska
sa za zaèiatok organizovaného štatistického zisovania pokladá rok 1715, keï
bol v Uhorsku vykonaný celokrajinský súpis obyvate¾stva. Od polovice 19. storoèia
zabezpeèujú sèítania obyvate¾ov oficiálne
štatistické orgány. Terajšie sèítania obyvate¾ov v jednotlivých krajinách sú súèasou tzv. celosvetového cenzu, realizujú sa
v desaroèných intervaloch a úlohu hlavného koordinátora plní Organizácia spojených národov (OSN). Sèítania od roku
1950 zisujú okrem obyvate¾ov údaje aj
o domoch a bytoch.
m Základné zdroje štatistických údajov o obyvate¾stve
Sèítanie obyvate¾ov, evidencia pohybu
obyvate¾stva a register obyvate¾ov sú základnými zdrojmi štatistických údajov
o obyvate¾stve.
Sèítanie obyvate¾ov poskytuje obraz
o stave a štruktúrach obyvate¾stva k urèitému okamihu. Zisovanie sa uskutoèòuje
raz za desa rokov metódou samosèítania, tzn. každý obyvate¾ vyplní sèítací formulár sám. Údaje spracováva a publikuje
Štatistický úrad Slovenskej republiky.
m Spoloèenský význam
údajov o obyvate¾stve
Dáta o obyvate¾stve sú široko použite¾né v oblasti verejnej a štátnej správy,
v oblasti marketingu i v oblasti vedeckej.
Údaje predstavujú dôležitý predpoklad
pre správne pochopenie fungovania spoloènosti a jej ïalšieho vývoja. Umožòujú
zauja kvalifikované stanoviská k spoloèenským i ekonomickým problematikám
a pre viaceré vedné disciplíny prinášajú
informácie, bez ktorých by ich analytické
nástroje a metódy strácali významnú èas
poznania.
m Prerozde¾ovanie peòazí
Európska únia bude èlenským štátom
prerozde¾ova peniaze únie a ïalšie dotácie pod¾a výsledkov sèítania obyvate¾ov
v roku 2011. Štát, ktorý dodá nekvalitné,
nepresné a neúplné údaje môže prís
o znaèný objem eur z európskej pokladnice.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky prerozde¾uje výnosy dane vyšším
územný celkom a obciam na základe výsledkov sèítania a následnej každoroènej
bilancie poètu obyvate¾ov s trvalým pobytom. Tzn., èím presnejšie a úplnejšie
bude sèítanie obyvate¾ov v každej obci,
tým objektívnejšie a spravodlivejšie
bude prerozde¾ovanie finanèných
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Vývoj obyvate¾stva významne ovplyvòuje fungovanie každej spoloènosti a v rámci celkového
spoloèenského a hospodárskeho vývoja má
špecifické postavenie, pretože všetky teoretické i praktické úvahy a hodnotenia rozvoja
spoloènosti zaèínajú pri obyvate¾stve.
prostriedkov z výnosov dane poèas
nasledujúcich desiatich rokov.
Vzh¾adom na skutoènos, že sèítanie
obyvate¾ov, domov a bytov je osobitný
druh štatistického zisovania, jeho obsah,
rozsah a spôsob vykonania urèuje zákon
è. 263/ 2008 Z.z. o sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov v roku 2011, ktorý prijala Národná rada SR 18.6.2008. Tento zákon
okrem ustanovenia pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy definuje povinnosti a kompetencie obvodných
úradov, obcí a vyšších územných celkov
pri príprave a realizácii sèítania. Konkretizácia úloh obecných, miestnych a mestských samospráv je vymedzená v § 10
spomínaného zákona.

odpoèinok, s výnimkou zastupite¾ských
úradov cudzích štátov.
Rozhodujúcim okamihom sèítania
pre zápis údajov do sèítacích tlaèív je
polnoc z piatka 20. mája 2011 na sobotu
21. mája 2011. Èas sèítania stanovila
vláda SR nariadením è. 1/2011
od 13.mája do 6. júna 2011. V ustanovenom èase sa zisujú údaje v listinnej
podobe od 21. mája do 6. júna 2011,
v elektronickej forme od 21. mája
do 29. mája 2011.
Od 13. mája do 20. mája 2011 sèítací
komisár navštívi domácnosti vo svojom
sèítacom obvode, požiada o vyplnenie sèítacích tlaèív (formulár A. Údaje o obyvate¾ov, B. Údaje o byte, C. Údaje o dome)
v listinnej podobe, alebo elektronickej forme.

Obèania našej obce, ktorí sa budú chcie sèíta elektronicky
a nemajú doma prístup na internet, môžu využi Informaèné
centrum mladých v Lutile, ktoré sídli v ZŠsMŠ
na Slobodné ul. è. 23.
Bližšie informácie o èase a termínoch elektronického sèítavania v ICM budú vyhlásené v MR a tiež stránke obce Lutila
(www.lutila.sk).
Pri sèítaní obyvate¾ov, domov a bytov
si obyvatelia budú môc po prvý raz v histórii
vybra, èi sèítacie tlaèivá vyplnia v listinnej
podobe alebo v elektronickej forme.
m Sèítanie sa vzahuje pod¾a § 2 ods. 4 zákona o sèítaní na:
Ä obyvate¾ov (fyzické osoby, ktoré majú v
èase sèítania trvalý alebo obvyklý pobyt
na území SR, alebo sa na území SR doèasne zdržiavajú) okrem cudzincov používajúcich diplomatické výsady a imunitu,
vzahuje sa aj na cudzincov s pobytom
na území SR kratším ako 90 dní, ktorí sú
povinní pod¾a § 3 ods. 2 zákona o sèítaní
poskytnú údaje v obmedzenom rozsahu
(pohlavie, dátum narodenie a štátna príslušnos),
Ä na každú budovu (obývanú aj neobývanú) urèenú na bývanie, alebo inú budovu (ïalej len “dom"), ktorá je
obývaná v rozhodujúcom okamihu
sèítania, okrem zastupite¾ských úradov cudzích štátov,
Ä byty (obývané aj neobývané) a na všetky
iné obydlia a prístrešia (rekreaèné objekty, núdzové obydlia, prevádzkové budovy a iné), v ktorých v rozhodujúcom
okamihu sèítania niekto býval, alebo trávil

Po rozhodujúcom okamihu sèítania
sèítací komisár navštívi domácnosti
a zozbiera vyplnené sèítacie formuláre
v listinnej podobe od obyvate¾ov, ktorí
sa nesèítali elektronicky.
m Spôsob sèítania
Sèítanie sa vykoná metódou samosèítania tak, že obyvatelia vyplnia príslušné sèítacie formuláre.
Ä Sèítací formulár A. Údaje o obyvate¾ovi vypåòa každý èlen domácnosti.
Ä Sèítací formulár B. Údaje o byte vypåòa jedna osoba za celý byt.
Ä Sèítací formulár C. Údaje o dome vypåòa vlastník alebo správca domu - jeden formulár za celý dom.
m Elektronické sèítanie
na Slovensku
Na to, aby sa obyvate¾ mohol do formulára prihlási, potrebuje bezvýznamový èíselný kód, tzv. identifikátor, ktorý
slúži ako prihlasovacie meno, a heslo.
Heslo spolu s identifikátorom zabezpeèia,
že do formulára konkrétneho obyvate¾a
sa nedostane nepovolaná osoba. Identifikátor s heslom doruèí obyvate¾ovi

na meno v zalepenej obálke do miesta
jeho trvalého bydliska sèítací komisár.
Elektronické sèítanie sa zrealizuje vyplnením webového formulára na samostatnej web stránke, na ktorú bude
zabezpeèený prístup z oficiálnej stránky
sèítania obyvate¾ov, domov a bytov v roku
2011 - www.scitanie2011.sk. Podobne
ako listinné sèítacie tlaèivá, aj elektronické sèítacie formuláre sú tri. Obsahom
i vzh¾adom sú identické.
Prebraté z materiálov
Štatistického úradu SR

Pomôžme si
navzájom alebo
ako získa pre
našu školu
vybavenie

za 10.000 €?
Kupujte ľubovoľné výrobky
CIF alebo DOMESTOS
pre vašu domácnosť (organizáciu) a uchovajte doklady
o zaplatení. Doklady doneste
do ZŠ s MŠ v Lutile, do ICM-ka
alebo na obecný úrad. Zber
dokladov (účtenka, paragón,
f a k t ú r a ) b u d e p reb ie h ať
do 30.06.2011.
Čo bu de na sle dov ať ?
Za každé jedno Euro nákupu
uvedených výrobkov bude našej škole pripísaných 100 bodov.
Pozor dajte na to, aby boli výrobky na účtenke dobre označené, tzn. nestačí, ak bude
uvedené len CIF, ale musí byť
uvedený presný názov, napr.
CIF CREAM. Ak tomu tak nie
je, požiadajte predajcu, aby
vám výrobky popísal detailne
na paragón a ten priložte k účtenke. Tri školy s najväčším
počtom bodov na jedného žiaka a tri školy s celkovým najväčším počtom bodov získajú
f i n a n č n ý d a r v h o dn o te
10.000 € (6 x 10.000 €).
Čo poviete? Máme reálnu
šancu pomôcť splniť sny našich detí, pomôcť našej škole
a do budúcna udržať v obci to,
čo v iných obciach už dávno
zaniklo?

ÁNO!
Stačí len trochu chcieť a aktívne sa zapájať do udržiavania občianskej vybavenosti,
ktorou sa v dnešnej dobe v takej podobe ako u nás v obci
nemôže pochváliť hocikto.
A vedzte, že na ši školáci
sa vo svete nestratia!
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STRANA 8

Vyzvi srdce k pohybu!
4. roèník celonárodnej kampane
Zapojte sa do súťaže, ktorá sa uskutoční v mesiacoch
marec až máj na celom území SR. Touto kampaňou chceme upozorniť na to, že nedostatok pohybu zabíja. V našom
tele bude menej svalstva, ale zato viac tuku. To môže
urýchliť zmeny, ktoré zapríčinia choroby srdca a ciev, ale
aj bolesti a poruchy pohybového ústrojenstva.
Venujte sa vo svojom voľnom čase pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov. Účastníci aktívni
6 a viac týždňov budú zaradení aj do prémiového žrebovania. Záujemcovia dostanú účastnícky list, kde budú
viesť pravidelne záznam akej pohybovej aktivite
sa venovali.
Účastnícke listy si môžete vyzdvihnúť v Regionálnom
úrade verejného zdravotníctva, Poradni zdravia, Sládkovičova 484/ 9, na Oddelení podpory zdravia, Cyrila a Metoda 23 Žiar nad Hronom alebo stiahnuť na stránke
www.ruvzzh.sk - aktuálne informácie - aktuality, kde sú
podrobnejšie informácie.
Želáme Vám veľa energie ale aj zábavy a dobrý pocit,
že niečo robíte pre svoje zdravie. Veľa šťastia!
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
So sídlom v Žiari nad Hronom
Oddelenie podpory zdravia

Domov MÁRIE Banská Štiavnica sa zapojil do projektu budovania kontaktných miest Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti v rámci Slovenskej republiky. V súčasnosti sa nachádza
a svoju činnosť vykazuje jediné kontaktné miesto na Slovensku
v Holíči pri DD a DSS, ktoré získalo status kontaktné miesto.
Status kontaktné miesto udeľuje Slovenská Alzheimerova spoločnosť zariadeniu sociálnych
služieb za účelom poskytovania
poradenstva a pomoci ľuďom,
ktorí trpia poruchami pamäti a Alzheimerovou chorobou a ich rodine.
V Domove MÁRIE poskytujú
sociálnu službu aj v špecializovanom zariadení pre chorých s Alzheimerovou
ch o r o b o u
a demenciami rôzneho typu etiológie. Aj z týchto dôvodov sa rozhodli zaradiť sa do projektu a stať
sa uchádzačom o status kontaktného miesta pre širší región.
Preto sa obracajú na rodinných
príslušníkov, priateľov, známych,
ktorým nie je ľahostajný život ľudí
s Alzheimerovou chorobou. Snahou Domova MÁRIA je pomôcť

týmto rodinám aj chorým
vo forme pomoci pri riešení
sociálnej problematiky, vytváranie činnosti podporn ýc h sk u p í n , ro zv í j ať
sociálne kontakty, výmenu
vzdelávacie podujatia pre rodinných príslušníkov zamerané na osvojenie si nových
skúseností v podporných
skupinách, kde si osvojíte
a uľahčíte už tak sťažené životné, sociálne a emocionálne podmienky v rodine,
v ktorej sa nachádza chorý
trpiaci z Alzheimerovej choroby.
Ak máte záujem o stretnutie, ozvite sa, kontaktujte sa
na adrese: Domov MÁRIA,
Špitálska ul. č. 3, 969 01
Banská Štiavnica, e-mail:
riaditel@domovmarie.sk

Jubilanti v mesiaci január až apríl
50-roèní
Ivana Odzganová
Jozef Nárožný
Ján Janèok
Mária Vlneèková
Jozef Stanèek
Lýdia Polóòová
Ing. Jana Tesáková
60-roèní
Štefan Janèík
Rozália Wiežbová
Ing. Ján Furik
Marta Kozelová
65-roèní
MUDr. Ján Kuèera
Kristína Harangozová
Anna Šoucová
Helena Kollárová
Viera Baranová
Jozef Harangozó
O¾ga Šurková
70-roèná
Anna Urblíková
75-roèní
Mária Mikušová
Anna Pukaèová
Rozália Paálová
Ladislav Števár
80-roèní
Anna Horská
Anna Pružinová
Vendelín Hrkút
85 roèná
Júlia Weissová
Nad 85 rokov
Emília Jasenáková 92 r.
Rozália Brezianska 91 r.
Mária Petrovièová 90 r.

Ján Kösegi

89 r.
Anna Janèíková 88 r.
Matilda Minková 88 r.
Alžbeta Holosová 88 r.
Ján Roob
87 r.
Štefan Pružina 87 r.
Ing.Ladislav
Bartošík
87 r.
Rozália Imrišová 86 r.
Opustili nás
Zita Pacalajová
vo veku 60 rokov
Jozef Pružina
vo veku 80 rokov
Stanislav Macák
vo veku 63 rokov
Emília Mikušová
vo veku 83 rokov
Anna Pružinová
vo veku 90 rokov
Róbert Nárožný
vo veku 74 rokov
Eduard Olajec
vo veku 69 rokov
Vyjadrujeme úprimnú sústras.
Narodili sa
Rebeka Kazárová
29.10.2010
Laura Zacharová
02.11.2010
Marína Esmee Heni
22.02.2011
Kristína Zimanová
01.03.2011
Vítame nových obèanov a prajeme im ve¾a zdravia a šastia.

Lutilský jarmok ¾udových remesiel

Občianske združenie LUTILIENKA aj tento rok organizuje
v spolupráci s obecným úradom
v obci Lutila už šiesty „Lutilský
jarmok ľudových remesiel“,

ktorý sa uskutoční 25. júna
2011, už v priestoroch nového
námestia.
Na jarmoku by sme radi privítali, okrem remeselníkov
z okolia, hlavne remeselníkov a
domácich kutilov z našej obce.
Už tradične bude na jarmoku
pitné občerstvenie, guláš, možno aj iné bravčové špeciality,
a už tradičné domáce koláčiky.
Záujemcovia o miesto pre
stá n o k sa môžu p rih lásiť
na obecnom úrade u pani
Hromádkovej.

Lutilský prameò - štvrroèník. Redakcia: OcÚ Lutila, ( 045/ 678 9080, fax 045/ 678 9089, mail: lutila@lutila.sk. Zodpovedný redaktor:
Ing. Štefan Pomothy, (/ fax 045/ 673 9104, mail: stepom@stonline.sk. Redakèná rada: Mgr. Mária Malá, Eva Hromádková, Zuzana Malová. Prepress: Vydavate¾stvo VOX®, Ladomerská Vieska 145, ( 045/ 672 7297, 6 723 723, mail: vox@vox.sk, vox@stonline.sk. Tlaè: Tlaèiareò VOX®.
Registrácia: Ministerstvo kultúry SR - evidencia periodickej tlaèe, evidenèné èíslo: EV 3079/09. Náklad: 500 ks.

